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Inleiding disclaimer MK Creative Media
Welkom op onze website! Bij MK Creative Media hechten we veel waarde aan transparantie
en duidelijkheid. Als bezoeker op onze website is het voor u prettig om te weten waar u aan
toe bent. Daarom geven wij in deze disclaimer een aantal belangrijke zaken weer. Wilt u meer
informatie over onze werkwijze? Bekijk dan onze Algemene Voorwaarden en ons Privacy
Statement.

1. Weergegeven informatie/content
De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld door MK Creative Media. Hoewel
wij met de grootste zorg proberen de content van deze website zo compleet, correct, actueel
en toegankelijk mogelijk te maken; blijft het mogelijk dat weergegeven content incorrect,
incompleet of verouderd is.

2. Rechten
In gevallen als weergegeven onder 1., geldt het volgende: aan de weergegeven informatie
kunnen geen rechten worden ontleend.

3. Aansprakelijkheid
MK Creative Media kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortkomt
uit handelen, dat op basis van weergegeven informatie op de MK Creative Media website is
verricht.

4. Externe bronnen
Verwijzingen via de MK Creative Media uitingen naar websites en andersoortige externe
bronnen die niet door MK Creative Media worden onderhouden, zijn enkel ter informatie van
de bezoeker opgenomen. Hoewel MK Creative Media uiterst selectief is ten aanzien van de
externe bronnen waarnaar wordt verwezen, kan MK Creative Media niet instaan voor inhoud
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en het functioneren daarvan, noch voor correctheid, kwaliteit van producten en/of diensten
en al het andere dat aldaar wordt weergegeven/aangeboden.

5. Auteursrechten
MK Creative Media behoudt zich het auteursrecht van de op deze website vermelde teksten,
beeldmerken, logo’s en fotomateriaal, uitdrukkelijk voor. Het is dan ook niet toegestaan de
informatie anders dan voor persoonlijk (niet commercieel) gebruik te verspreiden of te
kopiëren, zonder schriftelijke toestemming van MK Creative Media. Door een e-mail te
versturen naar marcel@mkcm.nl kunt u vragen stellen met betrekking tot het gebruik van
materiaal.

6. Prijsstellingen
Het kan zijn dat prijzen van diensten worden weergegeven op de website. Houd er echter
rekening mee dat de weergegeven prijs verouderd kan zijn. Aan de op de website aangegeven
prijs kunnen aldus geen rechten worden ontleend.

7. Privacy
MK Creative Media hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van
persoonsgegevens, bijvoorbeeld omtrent het gebruik van deze website. De verkregen informatie zal
nooit worden gebruikt voor andere commerciële doeleinden dan de huidige bedrijfsprocessen van MK
Creative Media. Bekijk ons Privacy Statement of neem contact op voor meer informatie.
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